Regulamin klubu:
1. Regulamin Crossfit Wrocław określa prawa i obowiązki stron
„Umowy Członkowskiej”.
2. Klub świadczy usługi sportowo- rekreacyjne. Z usług Klubu
mogą korzystad osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukooczyły
16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów,
które zawarły z klubem „Umowę Członkowską” i , zwane są
dalej Członkami Klubu. Umowa musi byd podpisana
własnoręcznie i stanowi ona oświadczenie Członka klubu o
zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych.
3. Członkiem klubu może zostad każdy kto zawrze z Klubem
umowę członkowską i uiści opłaty członkowskie. Członkostwo
potwierdzone jest poprzez wydanie karty członkowskiej. Opłaty
członkowskie mogą byd dokonywane gotówką, kartą płatniczą
bądź przelewem na konto Klubu. Opłaty członkowskie należy
dokonywad z góry za kolejny miesiąc.
4. Członkowie Klubu oświadczają, że nie mają przeciwwskazao
do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
oferowanych przez Klub i uczestniczą w tych zajęciach na
własną odpowiedzialnośd, dlatego też Członek klubu nie może
zgłaszad pod adresem Klubu żadnych roszczeo z tytułu
uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z
usług Klubu.
5. Wstęp do klubu możliwy jest jedynie po okazaniu karty
członkowskie, która jest kartą imienną i nie może byd ona
odstąpiona osobom trzecim. W przypadku zgubienia karty,
należy niezwłocznie powiadomid o tym obsługę klubu i wyrobid
nową kartę, za którą klub będzie pobierał opłatę w wys. 15 zł.
6. Członkostwo może byd rozwiązane przez klub w trybie
natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) naruszenia warunków członkostwa przez Członka klubu
poprzez nie stosowanie się do regulaminu Klubu b) zalegania
Członka klubu, za co najmniej dwa okresy miesięcznej płatności
c) dodatkowo niniejsza umowa może byd rozwiązana w
przypadku ,gdy Klub zostanie zmuszony do zawieszenia lub
zaprzestania działalności. W takim przypadku Klub zwróci
Członkowi klubu opłaty członkowskie za niewykorzystany okres.
Członek klubu niniejszym zrezygnuje wtedy z jakichkolwiek
innych roszczeo w tym zakresie.
7. Umowa może zostad rozwiązana przez Członka Klubu ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania
warunków umowy przez Klub, pomimo pisemnego wezwania
Klubu do zaprzestania naruszeo i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu.
8. Po przybyciu do Klubu należy każdorazowo okazad w Recepcji
Kartę Członkowską lub jednorazową wejściówkę upoważniający
do skorzystania z usług Klubu, po podpisaniu stosownego
oświadczenia. Kartę po okazaniu należy zostawid w Recepcji w
celu otrzymania kluczyka do szafki.
9. Członek Klubu może korzystad z usług Klubu w zakresie
wykupionych usług objętych abonamentem we wszystkie dni
funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia.
10. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia konieczności
rezerwacji miejsc na zajęciach grupowych, w przypadku zbyt
dużej frekwencji. Rezerwacje będą dokonywane poprzez
internetowy system obsługi klienta.
11.Klub zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęd w
przypadkach nagłych, o czym poinformuje członków klubu
poprzez informację na stronie internetowej.
12. W przypadku, gdy Członek klubu spóźni się na zajęcia lub
jego stan zdrowia w opinii Instruktora nie będzie zezwalał na
udział w zajęciach, Klub może odmówid takiemu Członkowi
klubu uczestnictwa w zajęciach.
13. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania czystości,
nienaruszania spokoju i porządku w Klubie w ramach ogólnie
przyjętych norm zachowania się oraz niezakłócania innym
osobom możliwości korzystania z usług Klubu. W szczególności
zabrania się agresywnego zachowania lub używania przemocy
fizycznej w stosunku do osób trzecich.

14. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie
świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie
prawnie i finansowo.
15. Członek Klubu, podczas przebywania na terenie Klubu,
zobowiązany jest do noszenia stroju i obuwia sportowego.
Wszystkie rzeczy wnoszone do Klubu przechowywane są w
szafce, do której klucz otrzymuje się w Recepcji Klubu. Za
przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni,
szafkach lub na terenie Centrum Sportowego Morskie Oko, Klub
nie ponosi odpowiedzialności.
16. Każdy Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną
odpowiedzialnośd i nie może zgłaszad pod adresem Klubu
żadnych roszczeo z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia
w związku z korzystaniem z usług Klubu. Wyjątek stanowid będą
szkody powstałe w skutek zawiniony Klubu.
17. Klub zastrzega sobie prawo fotografowania pomieszczeo
Klubu oraz zajęd w celach marketingowych i promocyjnych, w
godzinach jego otwarcia. Użytkownik Klubu podpisując umowę
członkowską lub regulamin wyraża jednocześnie zgodę na
robienie zdjęd i publikację swojego wizerunku w tym zakresie,
zrzekając się jednocześnie w zamian jakiegokolwiek
wynagrodzenia oraz rezygnuje z wszelkich roszczeo.
18.Dane osobowe Członka klubu będą przetwarzane i
wykorzystywane przez Klub tylko i wyłącznie dla celów obsługi
niniejszej umowy. Nie będą one udostępniane osobą trzecim
bez zgody Członka Klubu.
19.Członek klubu zobowiązany jest poinformowad klub o
zmianie swoich danych kontaktowych.
20. Klub zastrzega sobie prawo instalacji kamer na terenie
obiektu, dla celów bezpieczeostwa.
21. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz regulaminu Klubu dostępnego na
terenie klubu i na stronie internetowej. Regulamin może byd
zmieniany bądź uzupełniany. Wszelkie zmiany regulaminu
wchodzą w życie po 3 dniach od momentu opublikowania ich na
stronie internetowej. Nie stosowanie się do zasad Regulaminu
może wiązad się z odebraniem statusu Członka klubu.
22. W przypadku niezastosowania się przez Członka Klubu do
postanowieo Regulaminu, instrukcji czy udzielanych mu rad i
wskazówek i wyrządzenia swoim zachowaniem jakiejkolwiek
szkody osobie trzeciej, wyłączną odpowiedzialnośd względem
tej osoby ponosi bezpośredni sprawca szkody.
23. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z
chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów
niniejszego Regulaminu. O wykluczeniu z Klubu powiadamia
pisemnie Kierownictwo Klubu.
24. Każdy Członek Klubu oraz gośd zobowiązany jest do
zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
innych rozporządzeo obowiązujących na terenie Klubu. Klub nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione
przez Członka Klubu lub gościa w wyniku nie stosowania się do
regulaminu.
25. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem
Regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszad
bezpośrednio Kierownictwu Klubu.
26. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejsza umowa oraz
wszelkie spory z niej wynikłe podlegają polskiemu prawu a
strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym jest sąd we
Wrocławiu.
27. Członek klubu może brad udział w zajęciach outdorowych
organizowanych przez Klub jedynie na własną odpowiedzialnośd
i nie może zgłaszad pod adresem Klubu żadnych roszczeo z
tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z
udziałem w tego typu zajęciach.
28. Klub akceptuje karty Benefit Systems oraz OK System
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych klientów klubu
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz
poniżej.
I. Administrator danych osobowych.
Crossbox Morskie Oko Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Fryderyka Chopina 27, , NIP: 8982227122 jest
Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
➢ w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania Naszą ofertą
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
➢ w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy członkowskiej (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
➢ w celach analitycznych np. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na
podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania; optymalizacji procesów obsługi (podstawa
zart. 6 ust. 1 lit. f RODO);
➢ w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);
➢ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);
➢ w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO);
III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
➢ podstawowe dane indentyfikacyjne,
➢ elektroniczne dane identyfikacyjne,
➢ dane dotyczące zamieszkania,
➢ dane dotyczące stanu zdrowia,
➢ nagrania wideo,
➢ wizerunek,
➢ obszary monitoringu wizyjnego,
➢ nagrania dźwięku,
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane możemy udostępniad następującym kategoriom podmiotów:
➢ firmy windykacyjne,
➢ firmy informatyczne,
➢ agencje marketingowe
➢ kancelarie prawne.
V. Okres przechowywania danych
1. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli
przetwarzaliśmy je na podstawie
tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
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